
Gudstjenester for april / mai: 
 

Balsfjord Valgmenighet: 
Søndag 27. april kl. 11.00: NORDKJOSBOTN KIRKE v / Erik  
 Okkels 
Søndag 11. mai 1 pinsedag - kl. 11.00: STORSTEINNES KAPELL 

v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Søndag 25. mai kl 11.00: STORSTEINNES KAPELL v/ Erik Okkels 

 

Tromsø Valgmenighet: 
Sted: Forsamlingshuset (NORMISJOM), Vestre gt. 24. 

Søndag 27.april kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Søndag 11. mai 1 pinsedag – kl. 11.00:Vestregt, 24. v/ Erik Okkels 
Dåp 
Søndag 25. mai kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 

 

Den Lutherske kirke i Kautokeino: 
Søndag 11. mai 1 pinsedag – kl. 11.00 v/ Arthur Olsen og Olav Berg  

Lyngmo 
Mandag 12. mai 2 pinsedag – kl. 11.00v/ Arthur Olsen og Olav  
 Berg Lyngmo 
Søndag 25. mai – kl. 11.00 v/ Sverre Gundersen 
 

Velkommen til gudstjenestene! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ”KRAFTEN AV HANS ”KRAFTEN AV HANS ”KRAFTEN AV HANS ”KRAFTEN AV HANS 

OPPSTANDELSE”OPPSTANDELSE”OPPSTANDELSE”OPPSTANDELSE” 

    

 ”..så jeg kan få kjenne ham og kraften av 
hans oppstandelse 

og samfunnet med hans lidelse, 
i det jeg blir gjort lik med ham i hans død – ” 

Filp. 3.10 
 
Paulus trodde ikke bare at Kristus hadde stått opp fra de 
døde, men han hadde også erfart kraften av hans 
oppstandelse fra de døde. 

Hvordan? Han var avhengig av den Herre Jesus! 
Det ble klart for ham i en krisetid. Da sa Herren til ham: 

”… for min kraft blir fullendt i svakhet.” 2 Kor 12.9. Jo 
mer avhengig han var av Herren desto bedre. 
 Den som kan si: ”Hver stund jeg til deg trenger”, 
opplever kraften av hans oppstandelse. 
 En kristen er ikke som et batteri som kan lades opp. 
Bilde av de gamle trikkene passer bedre. En stang på taket 
stod i direkte forbindelse med nettet. – Troen er kontakten. 

”… hvor overveldende stor hans makt er for oss som 
tror..” Efs. 1.19 Og så skal vi merke oss at han i følgende vers 

fortsetter: ”Det var denne han viste på Kristus da han 
reiste ham opp fra de døde… ” v 20 
 Vi vil nynne på denne sangstrofen i dag: ”Og den kraft 
han gir til svake, den er mer enn nok for meg.” 
Ja, i sannhet! 
 
Fra andaktsboka ”I dag hjelper Herren” 
Ivar Clausen, tidligere pastor i Frikirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter 
sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende ved 

Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.”  1 Pet. 1.3 
 

 

 
 

 
 
 
 

Et gledelig 
syn på i 
Kautokeino 
i påska. 
 

Paulus sin 
overbevisning er 
vår bønn: Og jeg er 
fullt viss på dette at 
han som begynte en 
god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Fil 1:6 
 

Et startskudd for Støttegruppas gamle 
målsetting. 
I uke 14 hadde Norge i dag et forsideoppslag om Støttegruppa. 
Her får vi veldig god kunngjøring av Støttegruppas visjon: Å 
komme alle dem til hjelp som er i nød i Den norske kirke. 
Tanken er så enkel: Vi vil lage en liste over dem som vil være 
med å lønne de prestene som for sin samvittighets skyld, ikke 
lenger kan stå i Den norske kirkes tjeneste. 
Dette forsideoppslaget gir oss en enestående anledning til å 
snakke med folk. Snakk om de prestene som nå er i 
samvittighetsnød. Spør om statskirken er troverdig, - om vi 
trenger nye menigheter. Snakk om hvor viktig det er at vi står 
sammen over hele landet. Greier vi ikke å nå ut nå, så kan det bli 
lenge til neste gang vi får en slik anledning. 
Se side  2. 
 
 

B – post 
Returadresse: 
Støttegruppa 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa - april 2008. 

 

Adresser og telefonnr: 
 

Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn Tlf. 77 72 06 37 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes Tlf. 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen, Middagsbukt 9050 
Storsteinnes, Tlf. 77 72 08 24 – Mb. 464 71 779 
 

Tromsø Valgmenighet: 
Formann: Johannes Sørensen, Vesterliv 40, 9013 Tromsø 
 Tlf. 77 69 94 60 – Mb 981 78 249 
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien 8, 9015 Tromsø  
 Tlf. 77 67 33 13 
 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
formann:  Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesv. 9520 Kautokeino. 

 Tlf: 78 48 63 24 - 90 82 09 80 
Kasserer: Inga Turi Hætta, Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino.  

 Tlf.: 78 48 61 34 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø. Tlf. 77 61 11 
85 – 915 10 821. Erik Okkels,  Nedre Markveien 37, 9011 Tromsø 
Mobil 0045 2873 2193. Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 
Bjerkvik. ℡ 996 25 241. (Lyngmo har permisjon til juni 08.) 
Biskop Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

 

Prosjektkonto (lønn) 
(Gjelder for menighetene i Tromsø / Balsfjord)0539.540 8196 

 

Støttegruppa; Lys og salt. 
Sekretær og kasserer: Asbjørn Hunnes. 6144 Sylte. Tlf: 70 02 21 40 
Mob: 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rekneskapssammendrag for 
Støttegruppa mars 2008. 

Driftskontoen: 
29. februar stod det 6 225,04 kr. på 

bankkontoen. I mars fikk vi inn 17 742 kr i gaver og 
samlede utgifter var 15 290 kr. Den 30.mars står det 

derfor 9 877,04 kr på brukskontoen. 
 

Byggefondet 
Vi har ikke overført penger til byggefondet i mars. 
Så har det kommet inn to gaver på til sammen 650kr. Dessuten 
har vi betalt lyskorset, som kostet 8 900 kr. 31. mars står det 
37 771,91 kr på byggekontoen.  
Kautokeino kommune fastholder kravet på tilknytningsavgift 
på til sammen (med renter) 76 056,70 kr. Derfor har vi ikke 
kommet i gang med nedbetaling av lånene. Men vi håper nå på 
en avklaring. 
 
 

 
 

En presisering. 
Jeg har blitt spurt hva min uttalelse om Strandebarm prosti i 
marsnummeret betyr. Jeg beklager den formen dette fikk.  
De tre menighetene i nord er skapt av et myndig og systematisk 
arbeidende lekfolk. Støttegruppa er også lekmannsarbeid.  
Vi vil presisere: Støttegruppa ønsker å samarbeide med alle 
grupper og enkeltpersoner av lekfolk og prester, som vil bygge 
menigheter på den tro at hele Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord, 
og at Den evangelisk lutherske bekjennelse er en rett forståelse 
av denne. Asbjørn. 
 

Balsfjord Valgmenighet 
1 påskedag ble en spesiell dag for menigheten. Da ble den 
første gudstjenesten feiret i Nordkjosbotn kirke, etter å vært 
utstengt fra kirkene i ca 25 år, etter at Børre Knudsen ble ”kastet 
ut”. Vel 60 mennesker var til stede, hvor prest, Erik Okkels 
forrettet og prekte. 
Det var noe spesielt å få komme tilbake til et ferdig kirkerom, 
etter å ha brukt en skolesal, hvor alt måtte ordnes for hver gang. 
Noen opplevde det nok noe mer som gudstjeneste der en har 
vært, i det enkle og lite sakrale rom. Det gav mer opplevelse av 
gudstjeneste 
Men mange kjenner også på en stor takknemlighet for det som 
nå har skjedd.  
Det viktige nå, er å bevare vår identitet som menighet og 
gudstjenstefellesskap, hvor Den Hellige Skrift – Bibelen, får 
være øverste norm for liv og lære. 
 
 
 

Tromsø Valgmenighet 
Gudstjenestene i påsken – langfredag og 1 påskedag var relativt 
bra besøkt. Erik Okkels hadde langfredag, pasjonsgudstjeneste, 
og Gunnar Helge Ødegårdstuen høytidsgudstjeneste på 1 
påskedag. 
1 pinsedag skal det være dåp i menigheten. Den første i 
menighetens 5 årige historie. Det blir en stor begivenhet, som vi 
gleder oss - og ser fram til. 
 
Styret har drøftet dette med konfirmantundervisning. Det vil bli 
arbeidet med å få til et opplegg, som en vil gå ut med. En ser 
gjerne at en kunne samarbeide med andre Lutherske menigheter 
/forsamlinger her. 

       Gudstjeneste i Tromsø med Gunnar Helge Ødegårdstuen som          
forrentende prest 

 
Den Lutherske kirke i Kautokeino 

Onsdag 19. mars ble det avholdt årsmøte for Kautokeino 
bedehusforening. 
Det ble lagt fram en fyldig årsmelding som sekr. O B Lyngmo 
hadde ført i penn. Den bygger på kirketolk Berit Turi 
Mortensens grundige dagbøkernotater. 
Årsmeldingen pekte på at året 2007 hadde vært et minnerikt og 
betydningsfullt år. Ikke minst innvielsen av nytt tilbygg – 
KIRKESAL – en utvidelse av det eksisterende bygg. Dette 
skjedde helgen 24-25 november. Godt over 120 mennesker var 
til stede på selve innvielsen søndag 25. 
Den Lutherske kirke i Kautokeino, som nå er det offisielle 
navnet på huset ble vigslet av biskop Børre Knudsen, hvor 
mange tilreisende prester og lekfolk, sammen med folk fra 
menigheten, deltok. Et flott og tjenelig hus har menigheten fått.  
Mye frivillig hjelp, pengestøtte og lokal dugnad, har gjort dette 
mulig. 
 

Ellers skal nevnes at i påsken var det fire gudstjenester ved O B 
Lyngmo og lokale medhjelpere. Det meldes om godt frammøte.  
Mandag 31. mars hadde menigheten ”storbesøk”. Biskop Dan 
Gilbert, USA (fra Northern Illinois District of Missouri) sammen 
med Torkild Masvie, Messiaskirken Oslo hadde gudstjeneste. 
 Dette var en spesiell begivenhet for menigheten. Det er jo før 
knyttet bånd med USA, ved de ti som var på dugnad i fjord 
sommer. 

Kjære Støttegruppe! 

En gammel visjon - En ny situasjon. 
At vi fikk en så uventet god spalteplass i Norge i Dag har skapt 
en helt ny situasjon. 
Jeg har lenge tenkt på dere som har gitt og gitt i så lang tid og 
ingenting fått. Jeg har lenge tenkt på alle dem som har meldt seg 
ut av Den norske kirke, og de som er i samvittighetsnød der. 
Hva kan gjøres for alle dere? 
Så er plutselig anledningen der. Avisen har ”sådd” en tanke. Nå 
må vi ”vanne og høste.” 
 

Hva kan gjøres. 
1. Snakk med dine medkristne som jeg skrev på forsiden. 

Husk at vi har ikke et enkelt fasitsvar på hvordan dette 
skal gjøres. Her må Gud lede oss videre, Det viktige nå 
er at vi finner sammen. Om du er alene på ditt sted, så 
kan det nå dukke opp andre ikke så langt unna.  

2. Skriv leserinnlegg i avisene. Bruk gjerne Norge i Dag og 
Dagen, Magazinet. Eller ”vanlige” aviser. 

3. Noen måneder fremover får dere giroer uten navn, gave– 
oversikt o.s.b.  Dermed kan du gi den videre til andre. 
Bruker de den, så kommer de rett inn på adresselista mi. 

4. Ring eller skriv til meg å be om ”Lys og Salt” som du 
kan dele ut. 

5. Har du en ide om noe vi bør gjøre? Ta kontakt med 
støttegruppa. 

 

Finnes det slike prester? 
Min erfaring er ja, men for familiefolk er en sikker og en stor 
nok inntekt viktig. Derfor må det vi kan tilby være ”skikkelig”. 
 

Hva koster en prestestilling? 
Et eksempel: Nettolønn 20.000 kr. pr mnd + skatt33% + 
arbeidsgiveravgift = ca 35000 kr pr. mnd.  
Så skal presten arbeide, reise o.s.b. Tommeltottregelen er: Gang 
lønnskostnadene med to, så har du det en stilling koster. 
 

Spørsmål som bør diskuteres. 
• Hvor store regioner kan en slik prest ha ansvar for? 
• Hvor ofte bør det være gudstjeneste nær nok til at du kan 

reise dit? 
• Hva vil være en slik prests viktigste oppgaver? 

Gudstjenester, sognebud/sjelesorg. Dåp, 
konfirmantarbeid velsignelse av inngåtte ekteskap, 
begravelse. Annet menighetsarbeid. 

• Hvor langt kan du reise for å komme til en gudstjeneste? 
• Kan vi tenke oss en ordning med ”teltmakerprester” som 

disse fagteologene kan være rettledere for? 
• Hvem andre bør dere snakke med? 

 
 


